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Na sídlisku Juh pribudlo nové denné centrum

V pondelok 26. júna boli vedením mesta slávnostne otvorené
nové priestory Denného centra
Juh na Ul. L. Svobodu. Od veľkého
záujmu seniorov o tieto služby sa
tak odbremenilo DC Xenón, ktoré
bolo doposiaľ na najľudnatejšom
sídlisku jediné.
Nové Denné centrum Juh vyrástlo v nevyužitých priestoroch bývalých krajčírskych dielní, ktoré pred
časom mesto prenajímalo. „Pri našich prieskumoch sme zistili, že síce
máme mladé sídliská, ale aj tu populácia starne. Aj takto chceme byť
bližšie k ľuďom, ktorí to potrebujú,“
uviedol po slávnostnom prestrihnutí pásky primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. „Sídlisko Juh má málo
takýchto priestorov, ale má najviac
seniorov. Bol by som rád, ak by sa
nám podarilo podobné DC urobiť aj
na Juhu 3,“ pokračoval popradský
viceprimátor Pavol Gašper, ktorý
verí, že priestory DC budú môcť

v budúcnosti využívať aj iné organizácie. „Projektová dokumentácia
a celková rekonštrukcia stála 59 tisíc eur, interiérové vybavenie ďalších
osem tisíc eur. Okrem dvoch spoločenských miestností sa tu nachádza
šatňa, sociálne zariadenia a kuchyn-

ka. Je tu aj miestnosť vybavená počítačom a internetom a nechýbajú ani
spoločenské hry. Priestory skrášľuje
výstava prác študentov z ateliéru Rudolfa Rabatina zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. V meste Poprad
žije nad 7100 občanov s vekom nad

65 rokov a z toho až 43 percent má
trvalý pobyt práve na sídliskách Juh.
Doposiaľ tu bolo jediné DC Xenón,
takže táto nová prevádzka má svoje
opodstatnenie,“ podčiarkla vedúca
sociálneho odboru MsÚ Poprad
Etela Lučivjanská.
Dočasne bude v prvých mesiacoch
vedením DC Juh poverený súčasný
predseda DC Xenón Ján Surmík.
„Od nového roka sa tu vytvorí samospráva, aby sme vedeli jednotlivé
činnosti rozdeliť. Spočiatku bude DC
otvorené v pondelok a v piatok. Cez
minidotazníky sa spoznáme a od toho
sa bude odvíjať program,“ vysvetľoval J. Surmík.
Na nové zážitky v DC Juh sa tešia
najmä noví členovia. „Bude to moja
premiéra v dennom centre, takže sa
veľmi na to teším,“ povedala Božena Balážová. „Je to nový impulz pre
starších ľudí na rozvíjanie aktivít,
spoločenských vzťahov a kontaktov,“
doplnil Ladislav Kulčár.
(mav)

Lepšie podmienky pre terasy po celý rok

Našim čitateľom
Upozorňujeme našich čitateľov, že
vzhľadom na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla, ktorý pripadá
na stredu, vyjde najbližšie číslo novín Poprad vo štvrtok 6. júla 2017.

Podnikatelia zariadení s terasami
sa potešia. Poslanec Štefan Pčola
predložil za svoj poslanecký klub
návrh úpravy doterajšieho Všeobecne záväzného nariadenia mesta
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, týkajúci sa letných
terás resp. exteriérového sedenia.
„Terasy ovplyvňujú návštevnosť
mesta, preto vidím ako vhodnú celoročnú prevádzku terás, teda nie iba
počas leta. Tiež navrhujem zníženie
dane za záber verejného priestranstva
na terasy z 0,35 €/deň/m2 na 0,20 €/
deň/m2, možnosť opláštenia stien terasy priehľadným materiálom za stanovených podmienok a prípustnosť
strešnej konštrukcie s podpornými
piliermi,“ uviedol Š. Pčola.
(Pokračovanie na str. 3)

Primátor mesta Poprad v pondelok 26. júna slávnostne prijal na pôde mestského úradu popradského horolezca Petra Hámora s manželkou. Pri tejto príležitosti mu odovzdal symbolickú „korunu zeme“ z dielne Petra Smika za májový
výstup na posledný vrchol zo všetkých 14 osemtisícoviek Dhaulágiri. Na ostatnom
mestskom zastupiteľstve poslanci navyše schválili Petrovi Hámorovi udelenie
Ceny mesta Poprad za rok 2017. Viac na str. 3.
FOTO - Marek Vaščura
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Stručne

REDAKCIA NOVÍN POPRAD
•oznamuje,
že od 1. júna má zmenené
telefónne číslo na pevnú linku. Do redakcie sa dovoláte len cez číslo telefónu 052/788 64 72.
TV POPRAD bude mať od 3. do
16. júla pravidelnú letnú technickú
odstávku. Vysielať začne opäť v pondelok 17. júla premiérou aktuálnych
správ o 18. hod.
PODTATRANSKÉ múzeum v
Spišskej Sobote otvára zdarma svoje expozície počas prvého júlového
víkendu pre všetkých žiakov a študentov, ktorí sa preukážu aktuálnym
koncoročným vysvedčením so samými jednotkami.
Z dôvodu nízkej hladiny vody
v hlavnej studni na cintoríne vo Veľkej, z ktorej je prívod vody k ostatným
vodovodným prípojkám na cintoríne
vo Veľkej, je obmedzené používanie
úžitkovej vody.
DNES 28. júna o 10. hod. sa v Podtatranskej knižnici v Poprade na sídl.
Západ uskutoční vyhodnotenie regionálnej súťaže o najlepší školský časopis podtatranského regiónu v šk. roku
2016/2017.
LETNÝ tábor pre deti zo sociálne
znevýhodnených rodín pripravilo
mesto Poprad. Týždeň od 1. júla strávi
40 takýchto detí v zariadení v prírode
v Tatranskej Lomnici.
V PONDELOK 26. júna sa v Prešove udeľovali ocenenia najúspešnejším pedagógom žiakom stredných
škôl v pôsobnosti PSK pri príležitosti
ukončenia školského roka. Spomedzi
žiakov boli ocenení napr. úspešná
chemička Ivana Rošková zo SOŠ vo
Svite, mladý vedec Štefan Slavkovský
z Gymnázia v Poprade, majsterka SR
vo wordpocessingu Petra Mudráková z Obchodnej akadémie v Poprade
a Ján Kašpárek zo Strednej odbornej
školy technickej v Poprade.
PODTATRANSKÉ
osvetové
stredisko z Popradu oznamuje, že
na tohtoročných Zamagurských folklórnych slávnostiach boli v tombole vyžrebované žltá permanentka č.
000490 a tmavozelená vstupenka č.
03593. Majitelia sa môžu ohlásiť priamo v POS alebo na tel. čísle 052/772
24 66 a dohodnúť sa na spôsobe prevzatia výhry.
KONCERT Rozlúčka so školou
v rámci projektu Integrácia sa uskutoční v Poprade na nám. sv. Egídia
v piatok 30. júna od 15. hod. Pripravený je pestrý kultúrny program, ako
aj súťaže o zaujímavé ceny.
BENEFIČNÁ aukcia umenia pre
ANEPS Poprad sa uskutoční dnes
28. júna o 18. hod. v priestoroch
Tatranskej galérie v Poprade. Aukčný katalóg je zverejnený na stránke
art-galery.sk		
(ppš)
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Poslanci dostali informácie o príprave koncesnej dokumentácie

Poslanci na štvrtkovom zasadaní
Mestského zastupiteľstva v Poprade dostali informácie o príprave
koncesnej dokumentácie a návrhu
koncesnej zmluvy k obstaraniu
nadlimitnej koncesie na poskytovanie garantovanej energetickej
služby postupom verejnej súťaže.
Spočíva v zlepšení energetickej
efektívnosti a technického stavu
23 školských budov vo vlastníctve
mesta Poprad do 30 mesiacov. Šlo
by najmä o výmenu okien, zateplenie striech, kompletnú výmenu
osvetlenia, zateplenie budov, energetický manažment a ďalšie.
Rozprava sa začala výčitkami niektorých poslancov na to, že mali
podpísať mlčanlivosť o obsahu
koncesnej dokumentácie v procese
prípravy súťažných podkladov na
budúci výber koncesionára. Milan
Baran to pokladá za prejav nedôvery voči poslancom a nevie sa s tým
stotožniť. Peter Brenišin sa cítil
dotknutý až urazený, pretože vie,
ako sa má v takomto prípade správať.
Súťažné podmienky však musia byť
chránené, preto bol obsah koncesnej
dokumentácie a návrhu koncesnej
zmluvy odovzdávaný priamo oproti
podpisu poslancom MsZ. Diskusia
sa následne rozvinula k odborným
záležitostiam. Poslanci hodlajú v čo
najväčšej miere eliminovať riziká,
ktoré by mestu hrozili a docieliť, aby
bola zmluva pripravená čo najlepšie.
Niektorým sa zdá 15-ročná doba
splácania koncesionárovi, ktorý na

seba prevezme financovanie celého
projektu, dlhá. Vladimír Lajčák povedal: „Nemáme mandát na také dlhé
uzavretie zmluvy, lebo naším rozhodnutím zaviažeme ďalšie tri zastupiteľstvá. Nezdá sa mi to voči občanom korektné.“ Ďalší poslanci sa pozastavili
nad tým, či do projektu má byť zahrnutých až toľko školských budov, či
je možné stihnúť rekonštrukcie škôl
do 30 mesiacov a pod.
Marcel Lauko z Energetického
centra Bratislava spoločne s Marekom Grigom zo spoločnosti Tatra
Tender Bratislava predniesli poslancom informácie o príprave
koncesnej dokumentácie a návrhu
koncesnej zmluvy. Poslanci dostali
dokumenty ako technickú štúdiu v
rámci asistencie ELENA pre Energy
Performance Contracting v meste

Poprad a analýzu výhodnosti koncesie vrátane porovnania variantov.
Spracované údaje medziiným dokazujú, že mesto môže vďaka rekonštrukcii školských budov v budúcnosti ušetriť minimálne 220 tisíc
eur ročne. MsZ vzalo informácie na
vedomie. M. Lauko uviedol: „Mesto
Poprad má šancu pripraviť veľmi zaujímavý projekt, ktorý pomôže zlepšiť technický stav školských budov a
ušetriť energie, čo má aj veľmi dobrý
environmentálny dopad.“
1. viceprimátor Popradu Igor
Wzoš ozrejmil: „Dnes máme k dispozícii analýzu, ktorá exaktne dokázala, že koncesná zmluva je pre mesto
výhodnejšia, je lacnejšia a s dlhodobejšími zárukami. Koncesná zmluva
je moderný model, ktorý sa v Európe
dlhodobo používa.“		
(mar)

Kontrola zistila školácke chyby, ktorým sa dalo predísť

Na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Poprade minulý štvrtok boli
opäť na pretrase toalety
vo vstupných priestoroch
mestského úradu. Hlavná
kontrolórka Zita Kozlerová predložila výsledky kontroly zákazky rekonštrukcie sociálneho zázemia vo
vestibule mestského úradu,
ktorá vyvolala rozruch ešte
vo februári najmä výškou
vynaloženej sumy takmer
83 tisíc eur s DPH.
Vykonaná
podrobná
kontrola útvarom hlavnej
kontrolórky ukázala viacero nedostatkov, pochybení
a porušení zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zásad hospodárenia s majetkom mesta
a ďalších. Celkovo vyčíslila
pri rekonštrukcii toaliet ako
nehospodárne nakladenie
s finančnými prostriedka-

mi za viac ako 26 tisíc eur,
bezdôvodné obohatenie
odhaduje na 7 tisíc eur.
„Najviac ma na tom mrzí to
nesmierne množstvo školáckych chýb, ku ktorým v celom procese došlo a dalo sa
im predísť, keby všetci, ktorí
sa na zákazke podieľali,
premýšľali v súvislostiach,“
zhrnula hlavná kontrolórka. Medzi zistené nedostatky patrilo okrem iného, že
pôvodne bolo v rozpočte
mesta schválených na uvedenú zákazku 52 tisíc eur,
ale v konečnom vyčíslení
sa vyšplhala na takmer 83
tisíc eur. Došlo k podpísaniu dodatku a navýšeniu
tejto sumy v čase, kedy už
boli práce vykonané. Niektoré materiály boli fakturované, ale neboli dodané
napr. odtokový žľab, podľa
meraní priamo na mieste
a porovnaní s faktúrami

bolo použitých oveľa menej stavebných tvárnic aj
zrkadiel, atď. Z. Kozlerová
si neodpustila: „Zodpovednosť by mali prevziať
aj ľudia, ktorí, keď už bola
stavba hotová, dávali primátorovi dodatok podpisovať. Pýtam sa, s akým svedomím?!“
Samospráva v nadväznosti na zistenia hlavnej
kontrolórky prijala opatrenia na nápravu nedostatkov s konkrétnymi
termínmi plnenia. Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol: „Na základe
výsledkov kontroly som vyzval spoločnosť, ktorá dielo
realizovala, na vysvetlenie
jednotlivých
skutočností a doloženie dokladov
k skutočne vykonaným
prácam. Systém vnútornej
kontroly funguje a identifikoval nedostatky. Osobne

si myslím, že došlo k jedinému pochybeniu v tom, že
dodávateľská firma fakturovala podľa výmeru, ktorý
bol dohodnutý len v zmluve
o dielo. Pracovníkovi MsÚ
zodpovednému za stavebný
dozor pri tejto rekonštrukcii, ktorého práca vykazovala nedostatky, som nepredĺžil pracovný pomer, ktorý
tak skončil už v decembri
2016, teda ešte predtým,
ako začalo podrobné skúmanie celej rekonštrukcie.“
Celú rekonštrukciu preveruje aj polícia. Samospráva zvažuje oslovenie
súdneho znalca, ktorý celú
zákazku preskúma. Primátor dodal, že ak sa potvrdia
nezrovnalosti, bude od
zhotoviteľa
rekonštrukcie toaliet neoprávnene
fakturované peniaze za
nedodané práce a materiály vymáhať.
(mar)
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Mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícii

Záverečný účet mesta
Poprad za rok 2016 ukázal,
že mesto je vo veľmi dobrej
finančnej kondícii. Hospodárilo s prebytkom viac ako
2,3 mil. eur, keď vlani dosiahlo príjmy viac ako 36,9
mil. eur. Výdavky činili 34,7
mil. eur. Rezervný fond
mesta stúpne vďaka tomuto
výsledku na 10,76 mil. eur,
takisto do Mestského fondu
rozvoja bývania pôjde 10
percent z prebytku, čo bude
spolu s príjmom za predaj
bytov v minulom roku 454
tisíc eur.
Hlavná kontrolórka Zita
Kozlerová vo svojom sta-

novisku okrem iného konštatovala: „Mesto dosiahlo
naozaj veľmi dobré výsledky.
Skutočné bežné príjmy boli
prekročené na 104,8 perc.,
bežné výdavky sa na druhej
strane nevyčerpali v plnej výške, čiže aj to prispelo k tomu,
že mesto dosiahlo taký vysoký
prebytok. Nadmieru boli naplnené aj kapitálové príjmy.
Stav dlhu mesta dosiahol
1,748 mil., čo je minimálne
úverové zaťaženie, hodnota
majetku stúpla v minulom
roku o 7,9 perc.“ Pozitívne
vníma stav a vývoj dlhu, keď
zadlženosť je iba 5,21 perc.
Kriticky sa však vyjadrila k

tomu, ako vysoko bol postavený rozpočet kapitálových výdavkov a mestu sa
podarilo naplniť rozvojové
programy len na 52 percent.
Odporučila, aby si stanovilo
priority a dokončilo rozostavané investície. Poukázala i
na záporné vlastné imanie
obchodných
spoločností
mesta. V tejto súvislosti sa
preto poslanci zaujímali osobitne o hospodárenie Pohrebno-cintorínskych služieb
mesta a TV Poprad, k čomu
vystúpili obaja konatelia.
Hlavná kontrolórka odporučila poslancom schváliť
záverečný účet a celoročné

hospodárenie mesta za rok
2016 bez výhrad, čo sa aj stalo.
Primátor Popradu Jozef Švagerko bol takisto so
záverečným účtom mesta
spokojný. Uviedol: „Mesto
Poprad je v dobrej finančnej
kondícii a hospodári veľmi
dobre. Nie je to len zásluhou
toho, že lepšie gazdujeme, ale
zvýšil sa aj objem podielových
daní. Nevyčerpané kapitálové výdavky nie sú zlým výsledkom. Keď som nastupoval na svoj post nevedel som
si ani predstaviť zložitosť procesov pri realizovaní investícií. Sme a budeme v tomto
smere ambiciózni.“
(mar)

Lepšie podmienky ...
(Dokončenie zo str. 1)

Navrhovateľ zároveň dodal: „Platnosť
VZN navrhujem od 1. októbra 2017
a navrhujem odpustiť daň v prechodnom
období od 1. októbra do konca marca.“
Viceprimátor Pavol Gašper doplnil ešte
podrobnosti k výške zábradlia a možnosti priehľadnej výplne pri ňom.
Poslanci návrh schválili a umožnili
tak podnikateľom, aby sa viac presadili najmä pri konkurencii veľkého obchodného centra na námestí. Forum
má pozitívny vplyv na príliv návštevníkov, ale často zostávajú v jeho priestoroch. Terasy môžu menším zariadeniam pomôcť prilákať zákazníkov do
priestoru celého námestia.
(mar)

Na križovatke ulíc Karpatská a Slovenského odboja sa v júni začali práce na novom kruhovom objazde. Jeho potreba vyvstala v súvislosti s dopravným riešením zásobovania budúceho obchodného centra Kaufland.
To vyrastá v blízkosti autobusovej stanice. Zároveň sa má rozšíriť aj cesta spájajúca Karpatskú a Drevársku ulicu a časť Drevárskej ulice a tieto
úseky by mali byť obojsmerné. Ešte v lete sa ráta i so začiatkom výstavby druhej kruhovej križovatky v blízkosti Billy. FOTO - Marta Marová

•

HLAVNÁ Mariánska púť v Levoči
sa v tomto roku bude konať v sobotu a
nedeľu 1. a 2. júla 2017. V tomto roku
si pripomíname 770. výročie púti na
Mariánsku horu. Otváraciu odpustovú sv. omšu v sobotu o 17. hod. bude
slúžiť František Dlugoš a slávnostnú
odpustovú sv. omšu v nedeľu o 10.
hod. bude celebrovať kardinál Mauro
Piacenza, hlavný pápežský penitenciár.
FOLKLÓRNY festival Východná
odštartuje zajtra 29. júna a potrvá do
nedele 2. júla. V programe sa predstavia domáce, ale aj zahraničné súbory,
nebude chýbať jarmok remesiel, škola
tanca, ale aj televízna šou Zem spieva
pod holým nebom.
V Hranovnici platí mimoriadna situácia. Dôvodom je havarijný
stav cesty I/66, ktorá vedie z obce do
Popradu. Vyhlásil ju starosta Hranovnice Vladimír Horváth v pondelok 19.
júna. V havarijnom stave sa nachádza
úsek za hornou autobusovou zastávkou v záhradkárskej oblasti Dubina.
Na mieste sa nachádza dočasné dopravné značenie. Podľa starostu obce
stavebno-technický stav cesty I/66
v predmetnom úseku je v havarijnom
stave a nezodpovedá požiadavkám na
bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. S opravou by sa malo začať v priebehu leta.
ZREKONŠTRUOVANÉ letné kúpalisko v Kežmarku otvoria po dvanástich rokoch v prvý deň školských
prázdnin, v sobotu 1. júla. Návštevníci
budú mať k dispozícii dva bazény so
slanou morskou vodou, jeden veľký a
detský. Morskú soľ na kúpalisko doviezli z chorvátskeho ostrova Pag.
V STREDU 5. júla sa od 16. hod.
bude konať v mestskom parku v Tatranskej Lomnici multižánrový hudobný festival s názvom Altan Fest,
v ktorom sa predstaví skupina Fanatik, Karpatské chrbáty, Chorus Minor
a ďalší.
DO Levoče by mal prísť nový investor, je ním Helske, s.r.o. V miestnej
priemyselnej zóne preinvestuje v prvej
fáze asi 14 miliónov eur a vytvorí 120
pracovných miest.
CYRILOMETODSKÉ dni v Terchovej sa budú konať od 2. do 5. júla.
Organizátori opätovne pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchovnej stránky dostane priestor vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo,
folklór a výtvarné umenie.
FIRMY, ktoré dovážajú tovar čaká
od 1. júla už len elektronická forma
komunikácie s colným úradom. Aktuálne majú posledné dni na prípravu
držitelia povolení, ktorí vykonávajú
colné konanie v tzv. zjednodušenom
postupe. Čas, kedy mohli používať aj
papierové formuláre, im skončí 1. júla
2017. Dovtedy svoje systémy musia na
danú zmenu pripraviť.
(ppš)

•
•

•

Zo zastupiteľstva Primátor korunoval Petra Hámora •

sa uskutoční pláno•vanéNAJBLIŽŠIE
zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Poprade vo štvrtok 24. augusta 2017.
ZÁMER zámeny nehnuteľností - vo výmere 4854 m2 vo vlastníctve spoločnosti Profinex RD Banská
Bystrica a vo výmere 1298 m2 vo
vlastníctve mesta Poprad schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Poprade.
Na základe pozmeňujúceho návrhu
viceprimátora Pavla Gašpera má byť
doplatok mesta za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov v sume
50 eur/m2, nie ako bolo v pôvodnom
návrhu 60 eur.
POSLANCI schválili vymenovanie komisie na ocenenie umeleckého
diela - smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika, pôvodne inštalovaného na budove Zimného štadióna v Poprade. Poslankyňa Anna
Ondrušeková, zároveň riaditeľka
Tatranskej galérie v Poprade, doplnila, že torzo diela je dnes už takmer
zničené.		
(mmm)

•

•

Primátor mesta Poprad v pondelok 26. júna slávnostne prijal na
pôde mestského úradu popradského horolezca Petra Hámora s manželkou. Pri tejto príležitosti mu odovzdal symbolickú „korunu zeme“
z dielne Petra Smika za májový výstup na posledný vrchol zo všetkých
14 osemtisícoviek Dhaulágiri.
„Som rád, že mu nadmorská výška
neuškodila a je stále pri zemi. O jeho
výnimočnosti netreba ani hovoriť.
Mám ho rád ako človeka,“ povedal
popradský primátor. „Hora by mala
byť sparingpartnerom v hre, ktorú
spoločne hráme. Nemala by to byť vec,
ktorú sa snažíme dobiť, či pokoriť. Bez

rodinného zázemia a podpory mesta
by to však nešlo. Rád by som liezol do
stovky a budem si vyberať ciele podľa
toho, ako sa budem cítiť,“ prezradil P.
Hámor. „Už v roku 2010 načal Peter
druhé kolo výstupov v Himalájach a ja
budem len pevne veriť, že bude mať
stále dostatok šťastia a síl, aby sa vždy
šťastne vrátil. Na kopce sa nedá žiarliť.
Dúfam, že ho budú mať stále tak radi
ako doteraz a vždy ho pustia naspäť ku
mne domov,“ dodala jeho manželka
Mária Hámorová.
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci navyše schválili Petrovi Hámorovi udelenie Ceny mesta
Poprad za rok 2017.
(ppv)

Kraj ocenil pedagógov

V pondelok 26. júna Prešovský samosprávny kraj po deviatykrát ocenil
najúspešnejších pedagógov stredných škôl v pôsobnosti PSK.
Z nášho okresu boli ocenení Anna Lorencovičová - riaditeľka SOŠE v Matejovciach, Martina Gánovská - učiteľka SOŠ vo Svite, Monika Bendíková - učiteľka SZŠ v Poprade, Valeria Brenišinová - učiteľka OA v Poprade a
Mária Flussová - učiteľka SPŠ v Poprade.			
(ppš)

Krátke správy

•
•
•
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Po Poprade jazdí autobus

s Jozefom Miloslavom Hurbanom

Minulú stredu bol slávnostne
uvedený do prevádzky autobus
Mestskej hromadnej dopravy v
Poprade oblepený podobizňou národného buditeľa Jozefa Miloslava
Hurbana. Na popradské cesty ho
vypravil potomok Hurbanovskej
rodiny Popradčan Svetozár Hrúz.
Je prapravnukom J. M. Hurbana
a pravnukom Svetozára Hurbana
Vajanského, ktorý bol Hurbanovým najstarším synom.
V tomto roku si pripomíname
dvojsté výročie narodenia J. M. Hurbana, ktorý patril medzi štúrovcov.
Prebúdzali národné povedomie a
zaslúžili sa okrem iného o uchovanie nášho materinského jazyka. 1.
viceprimátor Popradu Igor Wzoš sa
poďakoval všetkým darcom a podporovateľom, ktorí prispeli k realizácii zámeru umiestnenia portrétov

národných dejateľov na autobusy.
Povedal: „Z môjho pohľadu je to, že
hovoríme po slovensky, zázrak. Je veľa
národov, ktoré sa v dejinách stratili.
Spomeniem napríklad len tie v blízkosti nás ako Moravania, Rusíni, Gorali.
Oni nemajú vlastnú krajinu, vlastnú
štátnosť. My ju máme vďaka takým
osobnostiam ako bol Štúr, Hurban, Vajanský, Štefánik...“ V minulom roku
po meste premával autobus s podobizňou Ľudovíta Štúra, tento rok je to
J. M. Hurban, na budúci rok si samospráva vie predstaviť portrét Milana
Rastislav Štefánika. Pripomenieme si
totiž sté výročie skončenia 1. svetovej
vojny a vznik Československa.
Na slávnosti sa zúčastnil aj Eduard Markovič, predseda krajskej organizácie SNS, ktorý je hrdý, že po
Poprade bude jazdiť autobus pripomínajúci významných velikánov slo-

Zľava I. Wzoš, S. Hrúz, Ľ. Hrehorčáková, E. Markovič. FOTO - Marta Marová
venských dejín. Poznamenal: „Teším takisto hrdý, že sa bude s tvárou svojsa, že máme spoločný projekt Matice, ho prapradeda stretávať aj v takejto
národniarov a mesta. Cením si, že po podobe. Zaspomínal na niektoré príPoprade bude jazdiť autobus s Hur- hody, ktoré sa v rodine odovzdávali z
banovým portrétom a občania ho generácie na generáciu: „Moja mama
budú denno-denne stretávať a pripo- hovorila o šibenici, ktorú Maďari v
mínať si nášho národného dejateľa. Je Hlbokom pripravili pre J. M. Hurbav pláne v sérii podobizní na autobu- na. Musel sa skrývať. Tiež spomínala
soch pokračovať, verím, že vo vedení na viacerých významných ľudí, ktorí
mesta stále nájdeme pochopenie..“
k nám chodievali, ako bol napríklad
Potomok Hurbanovcov S. Hrúz je prezident Masaryk.“
(mar)

Dovolenkári odlietajú z Popradu až k moru...

V sobotu sa v areáli základnej školy
vo Veľkej uskutočnil
Juniáles. V bohatom
kultúrnom programe vystúpil aj Dušan Grúň. Zaspieval jeho nestarnúce
piesne, ktoré si spolu
s ním pospevovala
väčšina prítomných.

Prví pasažieri, ktorí si už
užívajú dovolenku pri Čiernom, Jadranskom alebo
Stredozemnom mori, odleteli z popradského letiska už
v minulých júnových dňoch.
Prví dovolenkári odcestovali charterovým letom 16.
júna do Burgasu, ďalšie lety
pokračujú vždy v utorok a
štvrtok lietadlami s kapacitou 164 osôb až do 12. septembra.
Podľa informácií z Letiska
Poprad-Tatry od 20. júna do
22. septembra sú na Letisku
Poprad vybavované v utorky
a piatky aj ďalšie lety do Burgasu a tiež do tureckej Antalye s lietadlami s kapacitou
169 cestujúcich. Do albánskej

Tirany odletel prvý let včera
27. júna a do 5. septembra
budú na popradskom letisku
vybavované lietadlá s kapacitou 86 cestujúcich do Albánska vždy v utorok. Takisto
vždy v utorok od 4. júla do 10.
októbra poletí Boeing B 737800 s kapacitou 164 pasažierov do izraelského Tel Avivu.
Naďalej je v prevádzke aj
pravidelná linka Londýn-Poprad-Londýn, ktorú prevádzkuje spoločnosť Wizzair
trikrát za týždeň - v utorok,
štvrtok a sobotu.
Cestujúci majú na letisku
k dispozícii platené parkovisko s kapacitou 92 miest.
Poplatky sú na www.airport-poprad.sk. Na dopravu na a

z letiska môžu občania využiť služby taxislužby. Ako
pre naše noviny uviedol Ivan
Hečko z Letiska Poprad-Tatry, hlavne cestujúci zo
zahraničia využívajú ponuku autopožičovní, ktoré
majú svoje pobočky priamo
na letisku. Cestujúcim odlietavajúcim z popradského
letiska tiež odporúča, aby
sa na vybavenie dostavili s
dostatočnou časovou rezervou vzhľadom na bezpečnostnú a pasovú kontrolu,
ktorá predchádza odletom
do zahraničia. Pri dovolenkových letoch odporúča
pasažierom, aby boli na letisku dve hodiny pred plánovaným odletom. (pmm)

Slávnostná promócia nových bakalárov

V Pondelok minulý týždeň bol
slávnostným dňom študentov a pedagógov Katedry manažmentu
Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade, ktorý je súčasťou Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konala sa totiž slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia študijného programu
manažment.
Deň promócie začal svätou omšou
v popradskej Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval jeden z pedagógov katedry
docent Anton Lisnik. Slávnostný
akt pokračoval vo veľkej zasadačke
mestského úradu, kde z rúk predse-

du promočného kolégia prodekana
pre vedu a výskum PF docenta Rastislava Adamka prevzali popradskí
študenti vysokoškolské diplomy. Bol
im udelený titul bakalár, reflektujúci ich úsilie, snahu a schopnosti.
V dennom a externom štúdiu na
celej PF KU v akademickom roku
2016/2017 končilo 1. stupeň celkovo
386 študentov.
Riaditeľka inštitútu profesorka Alena Daňková sa študentom
prihovorila slovami: „Sme radi
a s určitou dávkou hrdosti vám,
milí absolventi, ponúkame už druhý
rok kontinuitu štúdia aj pre druhý
magisterský stupeň vysokoškolské-

ho štúdia v Poprade a síce v atraktívnom a vyhľadávanom študijnom
odbore - Ekonomika a manažment

podniku so zameraním na podniky cestovného ruchu a rozvoj ľudských zdrojov.“
A. Diačiková
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Generálny tajomník OSN dostal
radu od popradského školáka

V pondelok dopoludnia si 13-ročný Popradčan
Martin Remeň v priestoroch ZŠ na Tajovského ulici
prevzal ocenenie za víťazstvo v súťaži o najkrajší list.
V rámci tohtoročnej témy
sa deti mali vžiť do kože poradcu tajomníka Antonia Guterresa a navrhnúť mu, ako by
mal riešiť svetové problémy.
Žiak ZŠ Tajovského v Poprade sa v liste zamýšľal nad
závažnými problémami. „V
liste som písal o environmentálnych problémoch, hlavne
o znečistení ovzdušia a o odlesňovaní. Veľmi ma to trápi. Bol
by som rád, keby budúce generácie mali peknú túto našu planétu. Najťažšie bolo zamyslieť
sa nad tým o čom písať a dať
to na papier,“ povedal M. Remeň. Martin rád fotografuje,
bicykluje a lyžuje. Rád trávi
čas s kamarátmi, ale životné
prostredie mu veľmi leží na

srdci. „Generálnemu tajomníkovi som radil, aby sa nevyrubovali prírodné lesy, ale iba
hospodárske a čo sa týka znečisťovania, aby sa viac presadili obnoviteľné zdroje energie,“
dodal. Učiteľka slovenského
jazyka Jana Andrušková mu
pomáhala so sformulovaním
textu a opravovala chyby.
Je to úžasný úspech, prezentovať sa a vyhrať takúto
súťaž. Martinov otec Pavol
Remeň uviedol: „Náš syn je vo
všetkých smeroch snaživý a vo
svojom veku veľmi samostatný.
Od malička sme ho viedli k samostatnosti, aj k tomu aby si
sám hľadal, čomu sa chce venovať a čo ho zaujíma.“
Do súťaže sa tento rok zapojilo 249 detí do 15 rokov.
Martinov list bol preložený do
anglického jazyka a postúpil
do medzinárodného kola súťaže, ktorú organizuje Svetová
poštová únia.
(kpa)

Materské školy počas prázdnin

Letné prázdniny klopú na
dvere, na čo sa pripravujú aj
materské školy. V Poprade
každoročne mesto vychádza
v ústrety rodičom a ponecháva predškolské zariadenia otvorené podľa stanoveného systému.
„Mesiac pred uzávierkou sme
zverejnili informáciu, aby mali
rodičia čas zapísať svoje dieťa
na jeden, prípadne na oba mesiace počas letných prázdnin.
Ak daná MŠ nebude v prevádzke, tak sa dieťa posunie do
tej MŠ, ktorá bude v prevádzke.
Každoročne sa opakuje jav, že
viac detí je v MŠ v júli, preto
sme zvolili systém, že v prvom
mesiaci bude v prevádzke sedem MŠ a v auguste budú
v prevádzke štyri MŠ. V tomto
šk. roku sa nebudú robiť veľké
rekonštrukcie, ale vždy sa snažíme aspoň jednu MŠ uzavrieť,

pretože učitelia si potrebujú
vyčerpať dovolenky. Preto bude
v lete uzatvorená MŠ Podtatranská. Možno sa tam bude aj
rekonštruovať, ale čaká sa na
projekt a nemalo by to byť už
v lete,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu
MsÚ Poprad Edita Pilárová.
Na júl je momentálne prihlásených 524 detí, čo je
o dvadsať viac ako v uplynulom roku. V auguste je
prihlásených až o 120 detí
menej ako vlani, t. j. 314. „Zo
skúseností vieme, že z tohto
stavu nastúpi do MŠ približne 50 percent. Chcem poprosiť rodičov, aby rešpektovali
termín na prihlásenie. Mnohí
zapisujú deti po uzávierke
a tento stav môže pridať ešte
ďalšiu triedu, čo by mohli byť
ďalšie sily učiteliek, ktoré si už
naplánovali dovolenky. Môže

sa stať, že do MŠ nenastúpia
všetky prihlásené deti a nejaké miesto sa uvoľní. Deti však
takto chodia do iných materských škôl ako sú zvyknuté
a je to problém aj pre učiteľky,
aby vedeli kto vlastne príde
a od kedy príde. Ak sa dostaví
menej detí, reagujeme pružne
a posielame učiteľky na dovolenky,“ dodala E. Pilárová.
Počas leta musí byť
v zmysle legislatívy MŠ minimálne tri týždne zatvorená
na sanáciu, údržbu, či hygienu. V júli budú v Poprade
otvorené MŠ Okružná, MŠ
Jarná, MŠ na Ul. mládeže
5, MŠ na Ul. mládeže 11,
MŠ v Matejovciach, MŠ vo
Veľkej a MŠ v Sp. Sobote.
V auguste budú v prevádzke MŠ Dostojevského, MŠ
Tajovského, MŠ Záborského
a MŠ Letná.
(mav)

Z cesty okolo sveta na skok do Popradu
Mladý autor Tomáš Vilček zavítal
v piatok podvečer do popradského
kníhkupectva Martinus. Plný dojmov
z exotických ciest predstavil svoj knižný debut Tomas World Expedition.
A predstavil ho štýlovo, oblečený v autentickom afganskom odeve.
Tomáš cestoval veľkú časť sveta sám
vystavený nástrahám krajín ako sú
Afganistan, Irán či Mali. Na knihe sa
odborne podieľal Popradčan Peter
Procházka, ktorý zároveň piatkovú besedu moderoval.		
(ppp)

Húževnaté stredoškoláčky prišli s originálnym nápadom

Mladé popradčanky vymysleli
originálne chipsy s omáčkou v jednom balení. Pre takmer nulový
rozpočet k výrobe pristúpili naozaj
kreatívne.
V jedno ráno prišiel Denis do školy
a spolu s učebnicami si z tašky vytiahol klobásku a dosku na krájanie - po
spišsky denko, na ktorú si poukladal
svoje raňajky. Zvykol takto raňajkovať denne. Samozrejme, spolužiaci to
nenechali nepovšimnuté a prischla
mu prezývka Zdenko. A neostalo
iba pri tom. Na jeho počesť vznikli aj
Zdenky - chipsy s omáčkou v jednom
balení. Za Zdenkami sa však ukrýva
viacero príbehov.
Vymysleli ich mladé študentky zo
Strednej priemyselnej školy v Poprade na predmete aplikovaná ekonómia. V rámci neho si na škole totiž
založili vlastnú firmu a učia sa podnikať. Stredoškoláčky dovtedy nemali

Dali ste nám vedieť
žiadne skúsenosti s výrobou nového
produktu, jeho uvádzaním alebo testovaním. Keď však prišla ponuka zúčastniť sa študentského veľtrhu podnikateľských nápadov, povedali si, že
bez nich sa neuskutoční. Nechceli sa
uspokojiť s priemerným výrobkom,
ale chceli prísť s niečím, čo na slovenskom trhu chýba.
„Spolužiak má veľmi rád chipsy
s omáčkou, ale posťažoval sa nám,
že takýto produkt „dva v jednom“
chýba. Spravili sme si prieskum trhu
a naozaj sa ukázalo, ešte nikomu nenapadlo vyrábať chipsy s omáčkou.
Bolo teda rozhodnuté,“ približuje
prvú myšlienku Viki Hegedúšová,
prezidentka školskej firmy a dodáva:
„Pri potravinovom produkte je to hop
alebo trop. Ale zároveň máte okamžitú spätnú väzbu, stačí sa pozrieť na

tvár človeka, ktorý váš produkt
ochutná.“
Na výrobu Zdeniek mali veľmi
obmedzené finančné prostriedky. A práve to napomohlo ich
kreativite a nápaditým riešeniam. V jednom z reťazcov kúpili chipsy a v inom omáčku. Obal
vyrobili z recyklovaných roliek
kuchynských utierok. „Keďže
s tým nikto nemal skúsenosti,
začínali sme pomaly a učili sa
na vlastných chybách. Balenie
je ručne vyrobené dostupnými
prostriedkami,“ vysvetľuje Viki.
Grafiku im navrhla spolužiačka
z grafického odboru. „Na obale sme
znázornili nášho Zdenka. Grafika
obsahuje všetky detaily, ako aj iné
výrobky, ktoré nájdete v obchode,“
hovorí Viki. Do obalu potom vložili
hygienicky balené chipsy a navrch
uložili plastovú misku s omáčkou. Tá

bola v troch príchutiach - paradajková, syrová a chili.
Aj vďaka nadšeným reakciám návštevníkov veľtrhu dievčatá Zdenkám
veria. „Chceme ich ponúkať výrobcom, myslíme si, že majú veľký potenciál,“ dodáva Viktória.
(zsch)
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Uchádza sa o post župana Týždeň s mestskou políciou

Popradský viceprimátor
Pavol Gašper minulý týždeň oznámil verejnosti, že
sa v nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných
celkov hodlá uchádzať o
miesto župana Prešovského samosprávneho kraja
a tiež o miesto poslanca
za okres Poprad. 54-ročný Popradčan zhrnul svoj
program do troch bodov.
„Môj program je jednoduchý, obsahuje tri základné slová - práca, prostredie a prosperita. Základnou myšlienkou je
poskytnúť prácu maximálne
možnému počtu ľudí a vytvoriť im také pracovné podmienky, aby sa vracali späť na
východné Slovensko a neodchádzali. Veľkú úlohu v tomto
programe zohráva voda, ktorej ubúda a vidíme, že aj na
Slovensku sa začal nekompromisný boj o vodu. Program je

týždeň v pon•delokMINULÝ
večer bol operátorom

reakciou na všetky problémy,
ktorým čelí celé východné
Slovensko. Súčasná analýza
stavu východného Slovenska
hovorí o tom, že tu máme veľa
vody, ale je drahá alebo nekvalitná. Máme krátku priemernú dobu života obyvateľov oproti ostatným krajom.
Životná úroveň je tu nízka
oproti iným krajom,“ uviedol
P. Gašper. O kreslo župana a
poslanca v krajských voľbách
sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát.
(ppp)

Jaroslav Vančo z Veterán
klubu železníc v Poprade sa
vyparádil do železničiarskej
uniformy a so svojím verklíkom oznamoval počas otvorenia Popradského kultúrneho
leta novinky o lete s Kométou. Ani tohto roku nebude
tatranská historická električka Kométa stáť. Bude premávať na trati Tatranských
elektrických železníc na trase
Poprad - Starý Smokovec Tatranská Lomnica a späť,
a to 2., 16. a 30. júla, 13. a
27. augusta a 1. septembra. Odchod z Popradu bude vždy
o 10.38 hod. Lístky predáva sprievodca na nástupišti pred
električkou.		
FOTO - Marta Marová

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na EĽRO
27. ročník EĽRA sa uskutoční od 7. do 9. júla v Kežmarku.
Venovaný je 430. výročiu vzniku tkáčskeho cechu. Okrem
ukážok práce šikovných remeselníkov uvidia návštevníci aj
kultúrny program, v ktorom
sa predstavia folklórne skupiny zo Slovenska, ale aj zahraničia. Vo večernom programe

Kupón

vystúpia Cigánski diabli, česká skupina Olympic, Tomáš
Klus, skupina Hex, Helenine
oči a ďalší.
Ak máte záujem vyhrať
vstupenky na toto tradičné
medzinárodne podujatie, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou súťaže a zaslať ho do
redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 3. júla
2017. Okrem adresy treba na
lístok uviesť aj telefónne číslo.
Mená dvoch vyžrebovaných
čitateľov, ktorí získajú po
dve celodenné vstupenky na
EĽRO budú uverejnené v novinách POPRAD vo štvrtok
6. júla 2017.
(ppš)

mestského kamerového systému spozorovaný muž v žltej košeli, ktorý využil únavu
staršieho muža spiaceho na
lavičke na Ulici Jiřího Wolkera a ukradol mu ruksak
položený vedľa neho. Hliadky MsP Poprad podozrivého
59-ročného muža z Vydrníka zadržali v predstaničnom
parku a následne ho odovzdali na Obvodné oddelenie
PZ pre podozrenie z trestného činu krádeže.
MINULÝ týždeň v utorok
popoludní preverovala hliadka MsP Poprad oznam na
Ulici Jesennej, kde na lavičke
malo dochádzať ku konzumácii alkoholických nápojov
na verejnom priestranstve.
Na mieste boli zistení 26 a 27
roční muži z Popradu, ktorým bola uložená bloková
pokuta vo výške 10 eur.
V STREDU 21. júna večer
zasahovali mestskí policajti na
Ul. Kuzmányho, kde neznámy muž mal narúšať verejný
poriadok. Konzumoval víno
a bol agresívny aj voči hliadke

•

•

MsP Poprad. 68-ročný muž
z Popradu bol za použitia
donucovacích prostriedkov
predvedený za účelom zistenia totožnosti a následne mu
bola uložená bloková pokuta.
V TEN istý deň v noci bolo
na MsP Poprad oznámené, že
v blízkosti prevádzky Červený mak leží na zemi neznámy
muž. Hliadka mestskej polície zistila muža pod vplyvom
alkoholu, ktorý mal tržnú
ranu v oblasti hlavy, z ktorej
krvácal. Privolanou sanitkou
bol zranený muž prevezený
do nemocnice.
V SOBOTU 24. júna
v nočných hodinách hliadky
MsP Poprad zasahovali v areáli ZŠ Dostojevského, odkiaľ
sa šírila hlasná hudba, ktorou
bol rušený nočný pokoj. Na
mieste bolo zistených 6 mladistvých osôb, ktoré po upozornení hudbu vypli. Keďže
osoby javili známky požitia
alkoholických nápojov boli
u nich vykonané dychové
skúšky, ktoré boli u piatich z
nich pozitívne. Najviac, a to
0,69 mg/l, nafúkal 16-ročný
mladík z Popradu.
(msp)

•

•

Útok nožom
Popradský vyšetrovateľ
vzniesol minulý týždeň
obvinenie pre zločin vydierania 68-ročného muža
z Kláštora pod Znievom v
okrese Martin.
Obvinený muž cestoval
v nedeľu 18. júna podvečer
osobným vlakom z Popradu
do Žiliny. Medzi stanicami
Lučivná a Štrba mu vlakvedúci z dôvodu opitosti a
vulgárneho správania zadržal preukaz zákazníka ŽSR
a oznámil mu, že bude vylúčený z prepravy v stanici
Štrba. Obvinený v tom pristúpil od chrbta k vlakvedúcemu a povedal mu, aby
mu dal späť preukaz, lebo
ho pichne nožom. Z obavy
o svoj život mu vlakvedúci
preukaz vrátil, pričom obvinený odišiel späť do kupé,
v ktorom sedel. Vlakvedúci
kontaktoval svojho kolegu
na železničnej stanici v Lučivnej, ktorý incident nahlásil na linku 158. Policajti
muža zadržali na stanici
v Štrbe. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie
do väzby.
(krp)

Občania predostreli svoje pripomienky
Na júnovom zasadaní volebného obvodu č. 2
– sídliská Juh a Kvetnica, ktoré otvoril predseda MUDr. Peter Brenišin, prerokovali podnety
občana z Juhu III. Poukázal na nesprávne parkovanie áut na Podjavorinskej ul., neobvyklý
priechod pre chodcov, nedostatočnú kanalizáciu a rušenie nočného pokoja po 22. hod., ktoré
sa šíri z jedného blízkeho pohostinstva.
Poslanci sa dohodli, že tieto podnety bude
riešiť predseda VO č. 2, ktorý býva práve v tejto
lokalite, s príslušnými oddeleniami MsÚ resp.
organizáciami a Mestskou políciou v Poprade.
Na zasadanie prišiel aj občan, ktorý už na

Kina Tatran
29. jún o 19. hod.
WONDER
WOMAN
USA, akčný/fantasy/dráma, 141
min., titulky, MP12
Ešte predtým, než sa stala
Wonder Woman, podstúpila
princezná Amazoniek tréning,
ktorý z nej spravil neporaziteľnú
bojovníčku. Objavuje svoje nadprirodzené schopnosti a bojuje
po boku mužov. Vstupné: 5 €
30. jún o 19. hod. - BATMAN
USA, krimi triler, 122 min., titulky, MP15
Prvé premietanie kultových snímok pod značkou Filmový klub
Drsného Harryho v kine Tat-

minulé rokovanie volebného obvodu adresoval
trinásť podnetov. Poslanci za účasti konkrétneho občana všetky prediskutovali na základe
vyjadrení, ktoré prišli z jednotlivých odborov
MsÚ a dotknutých organizácií a odpovedali aj
na ďalšie pripomienky.
Poslanec Bohumil Košický upozornil na rozbité schody pri kostole na Ul. L. Svobodu. Správa
mestských komunikácií ich nemôže opraviť, lebo
nie sú v jej majetku. Poslanec preto žiada, aby
mesto urobilo prevod majetku do správy SMK.
Predseda VO P. Brenišin poďakoval poslancom
za vysokú aktivitu pri riešení podnetov. (wdm)

ran. Batman Tima Burtona na
filmovom plátne. Vstupné: 4 €
1. a 2. júl o 16. hod.
JA, ZLODUCH 3 2D
USA, animovaná komédia, 96
min., dabing, MP
Bývalý zloduch Gru má problém. Nechal utiecť najhľadanejšieho zlosyna na svete a
vyhodili ho z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni
sú čím ďalej nespokojnejší, lebo
ich pán už nie je zlý. Vstupné: 5
€; 4,50 € deti
1. júl 2D a 2. júl 3D o 19. hod.
TRANSFORMERS:
POSLEDNÝ RYTIER
USA, akčný/sci-fi, 2D titulky/
3D dabing, MP12

Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svet zmieta zúrivá
vojna medzi ľuďmi a ostatnými
Transformermi.
Vstupné 2D: 5 € Vstupné 3D: 6
€ + 0,80 € okuliare
3. júl o 19. hod.
THE BEATLES: EIGHT DAYS
A WEEK- THE TOURING
YEARS
GB/USA, dokument, 100 min.,
titulky, MP12, FK
Obdobie koncertných rokov
1962-1966 z perspektívy samotných členov The Beatlesich vzťahy, hudobný vývoj,
životný štýl a vyrovnávanie sa
so slávou. Vstupné: 4 €, 2 € s
preukazom FK
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Odvaha je ako láska - musí sa živiť nádejou.“
NAPOLEON BONAPARTE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 28. júna má meniny Beáta, zajtra 29. júna Peter, Pavol, Petra,
v piatok 30. júna Melánia, v sobotu 1. júla Diana, v nedeľu 2. júla
Berta, v pondelok 3. júla Miloslav, v utorok 4. júla Prokop a v stredu 5. júla Cyril, Metod, Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V pondelok 26. júna 2017
v Novom Smokovci s

Františkom Jakubekom,
88-ročným

V utorok 27. júna 2017
vo Veľkej s

Ing. Rudolfom Bašistom,
55-ročným

V utorok 27. júna 2017
v Spišskej Teplici s

Helenou Langovou,
90-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 28. júna 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

Václavom Budzákom,
80-ročným

V stredu 28. júna 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Pekarčíkom,
84-ročným

Spomienka
Táto fotografia chce byť prostriedkom na vyvolanie spomienky na
ELENKU FUNDJOVÚ, rod. Benkovú, nar. 30.1.1936 v Liptovskej
Porúbke, bývalú zamestnankyňu
Vagónky Poprad od roku 1956,
manželku Františka, s ktorým
prežila 52 rokov spoločného života, matku dcér Táničky a Danky,
babičku vnukov Tomáša, Zuzky,
Miška a Maroša a nedožitú prababičku pravnučky Elišky. Dnes 28. júna je 5 rokov od
jej náhleho úmrtia počas operačného zákroku súvisiaceho s vážnou poruchou na srdci, čo zarmútilo najbližšiu
i vzdialenejšiu rodinu, priateľov a známych. Spomíname
si na ňu spolu so sestričkou Zorkou a manželom Edom
ako na múdru, inteligentnú, pracovitú a milujúcu manželku, mamku, babičku a ďakujeme jej za jej lásku, ktorú nám prejavovala.			
Manžel

Program kina CINEMAX Poprad
Od 29. júna do 5. júla

Ja zloduch 3 3D: o 13.50
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 16.hod., Ja zloduch 3 2D:
o 15.20 hod. a o 18.20 hod.,
Transformers: Posledný rytier 3D: o 20.40 hod., Auta 3
2D: o 13. hod. (hrá sa len cez
víkend), Špina: o 17.30 hod.
(nehrá sa 4.7.), ARTMAX
FILMY: Zabijaci z malomesta: o 17.30 hod. (hrá

sa len 4.7.), Brloh: o 19.30
hod., Pobrežná hliadka:
o 13.10 hod. (hrá sa len cez
víkend), Transformers: Posledný rytier 2D: o 15.40
hod. (nehrá sa 5.7.), Na plný
plyn: o 15.40 hod. (hrá sa
len 5.7.), o 18.40 hod. (nehrá sa 5.7.), Divoká babská
jazda - o 20.50 hod., Predpremiéra: Spider-man: Návrat domov 2D: o 18. hod.
(hrá sa len 5.7.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Starostlivosť o detské pieskoviská

Príjemné letné počasie
čoraz viac láka tráviť voľné
chvíle aktívnym pohybom
vonku. Malé deti pod dozorom rodičov využívajú
detské pieskoviská na sídliskách mesta.
Deti sa môžu pri hre na
pieskovisku, ktoré nespĺňa hygienické požiadavky,
nakaziť bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami, pri ktorých
sa infekcia prenáša cez ústa do
tráviaceho traktu.
Vieme o tom, že
znečistené trávniky a pieskoviská
od výkalov zvierat nesú so sebou
veľké riziko ohrozenia zdravia detí.
Ide najmä o parazitárne ochorenia toxoplazmóza a toxokaróza, ktorých pôvodcom nákazy sú
psie a mačacie exkrementy
v znečistenom pieskovisku.
Príznaky sú zvracanie, hnačky, bolesti bruška, slabosť,
ale aj poškodenie orgánov
ako pečeň, obličky, pľúca.
Ako zabezpečiť trvalo hygienicky vyhovujúci stav
a zabrániť nežiaducemu výskytu parazitárneho znečis-

tenia piesku v pieskoviskách
určených na hranie detí?
Prevádzkovatelia detských
pieskovísk (mestá, obce,
materské školy s právnou
subjektivitou) sú povinní
dodržiavať vyhlášku MZ SR
č. 521/2007 Z. z. o požiadavkách na pieskoviská tak, aby
nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia.

V rámci prevencie sú potrebné kontroly technického stavu pieskovísk, kvality
piesku, zákazu vstupu zvierat do pieskoviska, kontroly dodržiavania povinností
majiteľov psov očistiť verejné priestranstvá od exkrementov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade každoročne
monitoruje kvalitu pieskov

z detských pieskovísk na
sídliskách v rámci občianskej vybavenosti, aj v areáloch materských škôl.
V roku 2016 bolo celkovo
odobratých 49 vzoriek pieskov. Z tohto počtu bolo 5
vzoriek nevyhovujúcich pre
prítomnosť vajíčok parazitov. Podľa spomínanej vyhlášky piesok v pieskovisku
nesmie obsahovať
patogénne vajíčka geohelmintov.
Pre vádzkovateľ
bol následne upozornený na zistenie skutkového
stavu a zabezpečil
výmenu piesku.
V záujme ochrany
verejného zdravia aj v tohtoročnej letnej sezóne
budú zamestnanci
RÚVZ Poprad vykonávať
kontroly pieskovísk.
Najdôležitejšia je však prevencia! To, ako budú vyzerať pieskoviská nášho mesta
záleží nielen na prevádzkovateľovi a kontrolnom orgáne, ale najmä na samotných
obyvateľoch sídlisk, ktorým
by v prvom rade malo záležať na tom, v akom prostredí
sa budú hrať ich deti.
RÚVZ Poprad

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 28. júna - Cyprián, štvrtok 29. júna
- Včela, v piatok 30. júna - Benu, v sobotu
1. júla - Limba, v nedeľu 2. júla - Benu,
v pondelok 3. júla - Dr. Max (OC MAX),
v utorok 4. júla - Limba a v stredu 5. júla
- Limba.
Cyprián: Ul. L. Svobodu (pri kostole), Včela:

Tatranské nám. (pri nemocnici), Benu: Moyzesova ul. (Kaufland), Limba: Podtatranská
ul., Dr. Max (OC Max): Dlhé hony.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8.
hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Ocitnete sa
v správnej
chvíli na správnom mieste. Budete mať z toho osoh.

Priatelia
vám
pripravia pekné prekvapenie. Máte
vhodné obdobie na dovolenku.

Ďalší týždeň, ktorí
budete môcť nazvať ako šťastný.
Budete sa tešiť zo života.

Podniknite
razantné
kroky voči vašim neprajníkom.
Zatvoríte im ústa.

Objaví sa
nová láska.
Nezačnite si skôr, než neukončíte
staré záležitosti.

Zbytočne
niečo dlho
omieľate, až dôjde trpezlivosť aj
tomu najväčšiemu „kľuďasovi“.

Vážte každé
slovo. Zbytočne vyrieknutým slovíčkom by
ste si mohli urobiť doživotného
nepriateľa.

Potrápia
vás zdravotné problémy, ku ktorým
prispejete svojím zlým životným
štýlom.

Je čas na zábavu a čas
na prácu. Teraz ešte máte čas na
prácu, ale zábava je už za dvermi.

S rozvahou
ďalej
zájdete. Nenechajte sa ovplyvniť a
dotlačiť k veciam, ktoré nechcete.

Veľmi príjemný týždeň nenarušia žiadne starosti.
Vybavíte aj veľa úradných vecí.

Rozšírite si
svoje vedomosti a tie vám dopomôžu k zaujímavej pracovnej ponuke.
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Dni humoru 2017
Počas víkendu sa v Poprade uskutočnili Dni humoru. V piatok večer
sa na Námestí sv. Egídia predstavil
Roman Pomajbo s Oľgou Belešovou
v zážitkovej show Zoznamka alebo
Prečo ešte nemám svojho Milana.
V sobotu dopoludnia vykúzlil úsmev
na tvári najmä deťom kúzelník Wolf
a neskoro večer sa na plátne premietala americká komédia Pán Dokonalý. Dni humoru v Poprade zavŕšili v nedeľu popoludní
majstri gagov a hovoreného slova Robo Kajzer a Peter Meluš (na foto), ktorým sekundoval
v kultúrnom programe Detský folklórny súbor Venček z Popradu.		
(ppv)

Biografický slovník osobností mesta Poprad
100 rokov od narodenia
právnika, športovca, organizátora JUDr. Martina ŠTOLCA (*28. 6. 1917 Hranovnica
- †21. 8. 2000 Veľká).
Od roku 1921 žil v Poprade.
Po maturite študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Krátko pôsobil v Prešove, potom v Levoči a od roku 1945
v Poprade vo funkcii sudcu
na Okresnom súde, odkiaľ
odišiel na Štátne notárstvo,
kde pracoval až do svojich 60
rokov ako vedúci štátny notár. V Poprade hrával futbal aj
hokej v miestnom HC Poprad,
ktorý bol už v tridsiatych rokoch majstrom Slovenska.
Počas vysokoškolského štúdia
hrával veľmi úspešne hokej za
VŠ Bratislava a futbal za bývalý ŠK Bratislava. Po štúdiách sa
vrátil do Popradu, kde obnovil
svoju činnosť v hokejovom
oddiele HC Tatry Poprad. Aj
napriek tomu, že jeho výkonnosť bola v klube vzhľadom na
zranenie kolena obmedzená,
zohral v reprezentačnom mužstve Slovenska viac medzištátnych zápasov. Po skončení
aktívnej činnosti odovzdával
svoje bohaté skúsenosti spolu
s Júliusom Maličkým popradskej hokejovej mládeži, najprv

Vstupenky vyhrali
V predchádzajúcom vydaní
novín POPRAD bola uverejnená súťaž o vstupenky na
multimediálne predstavenie
o svätom Jánovi Pavlovi II.,
ktoré bude v Poprade dnes
28. júna o 18. hod. na zimnom štadióne. Spomedzi
tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Marián
Pejčák, Ul. J. Curie, Poprad
a Mária Kičurová, Ul. 9.
mája, Svit. Vstupenky si môžu
prevziať v redakcii 28. júna
do 15. hod.
(ppš)

V júni si pripomíname:
v uličných turnajoch a neskôr
v mládežníckych družstvách
mladších a starších žiakov
v rámci hokejového oddielu.

gyszerésztudományi Társaság
Ertesitöje, autorom monografií, vysokoškolských učebníc
a odborných štúdií.

130 rokov od narodenia
farmakológa, univerzitného
profesora doc. MUDr. Pavla
LIPTÁKA (*29. 6. 1887 Veľká
- †31. 1. 1949 Budapešť)
Vysokoškolské štúdiá z farmácie a medicíny absolvoval
v Budapešti. V roku 1922
získal titul docenta. Od roku
1932 pôsobil ako mimoriadny a od roku 1939 ako
riadny univerzitný profesor.
Neskôr pracoval ako riaditeľ
Farmakognostického ústavu
v Budapešti. Venoval sa hlavne farmakológii, zaoberal sa
koreňom ipekakuany, drogami s obsahom oximetylanrtachinonových
derivátov,
účinkami Secale cornutum.
Bol zakladajúcim členom
a dlhoročným tajomníkom
maďarskej lekárnickej spoločnosti. V rokoch 1925 - 1947
bol redaktorom Magyar Gyó-

180 rokov od narodenia
kňaza a spišského kanonika Antona KURIMSKÉHO
(*12. 6. 1837 Prešov)
Bol považovaný za výborného a vzdelaného spoločníka.
Ordinovaný bol za rímskokatolíckeho kňaza 15. marca
1862 v Bratislave. Študoval na
nemecko - maďarskom kolégiu v Ríme, kde získal doktorát
a tu pôsobil aj ako kňaz v rokoch 1863 - 1876. Vďaka svojim výborným schopnostiam sa
stal vychovávateľom v rodine
Apponyiovcov a Festetichovcov. V roku 1878 bol farárom
v Huncovciach, v roku 1879
dekanom a inšpektorom Velického dekanátu. V rokoch
1881 - 1884 pôsobil vo Veľkej,
odkiaľ odišiel ako predstavený
do Ružomberka. Od roku 1904
pôsobil ako spišský kanonik.
Zuzana Kollárová

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO:
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory o rozlohe
72,0 m2 na 1. poschodí spoločenskej časti budovy SOŠ. Účel
využitia: školiaci priestor. Spôsob nájmu: obchodná verejná
súťaž. Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 12.07.2017 do 14.00 hod. v zalepenej obálke
s označením „Prenájom nebytových priestorov - klub - neotvárať“ na adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: * predmet
nájmu, * cenovú ponuku, * účel nájmu, * doba nájmu, * identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra
(meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), * súhlas
s podmienkami OVS a so spracovaním osobných údajov na
účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že ide o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.
org v časti Prenájom majetku alebo na tel. č. 052/772 18 76,
kontaktná osoba Ing. Martina Hanzelyová.
50/17-R

•

Inzercia

Predám tatranský obklad
2,9 €/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
3/17-P
Predám úplne nový fotoaparát NIKON kompakt
Coolpix B500, 16 MPix,
40xzoom, čierny. Inf.: č. t.
0902 867 877.
21/17-P
Predám motocykel Adamoto Cetos 125, r. v. 2010,
10 500 km, STK do r. 2019,
cena 450 €, k tomu box na
prilbu + prilba. Inf.: č. t.
0908 254 433.
22/17-P
Predám chladničku 1 m
výška, s malým mrazákom,
zachovalá, cena 40 €. Inf.: č. t.
0908 254 433.
23/17-P
Predám funkčnú chladničku s mrazničkou, zachovalá, cena 50 €. Inf.: č. t.
0908 254 433.
24/17-P

•
•

•
•
•

Kúpim pozemok v Poprade
- vo Veľkej, v Spišskej Sobote
alebo v Strážach vhodný na
výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do
450 m2, cena do 45 000 €.
Platba v hotovosti. Inf.: č. t.

0903 626 055.

8/17-K

•

Aj v roku 2017 ponúka
muzikantské služby učiteľ
na dôchodku JÁN PLAČEK
z Popradu (flauta, klarinet,
trúbka, husle, spev, humor)
na svadbách, narodeninách,
firemných akciách vo dvojici s harmonikárom alebo
gitaristom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76 33,
0902 519 954.
39/17-R
Náter striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705.
44/17-R
V mesiacoch júl a august
ponúkame výučbu angličtiny pre deti aj dospelých
v meste Poprad, individuálne
aj v malých skupinkách. Sme
originálni lektori z Kanady
(native speakers), sústredíme
sa na konverzáciu, správnu
výslovnosť slov a slovnú zásobu. Garantujeme pedagogickú
odbornosť. Prispôsobíme sa
Vaším požiadavkám! Cena
15 euro/1 hod. (individuálna
výučba), 20 euro/hod. (skupina). Kontakt: katkacalgary@yahoo.ca, 0918 908 132
alebo 001-403-7197681 (nechajte odkaz)
48/17-R

•
•

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO:
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory
o rozlohe 33,0 m2 na 11. poschodí internátnej časti budovy
SOŠ a k tomu prislúchajúcich 6 m² spoločného priestoru
ako aj časť strechy nehnuteľnosti o výmere 10 m² vhodnej
na umiestnenie antén a iného technologického zariadenia. Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom: do
12.07.2017 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením
„Prenájom nebytových priestorov - strecha - neotvárať“
na adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: * predmet
nájmu, * cenovú ponuku, * účel nájmu, * doba nájmu, *
identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného
registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo,
IČO), * súhlas s podmienkami OVS a so spracovaním
osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že ide o záujemcu
- fyzickú osobu nepodnikateľa, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní
od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh
nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu.
Viac informácií na stránke sospp.edupage.org v časti
Prenájom majetku alebo na tel. č. 052/772 18 76, kontaktná osoba Ing. Martina Hanzelyová.
49/17-R

PONÚKAME NA PRENÁJOM
výrobné a skladové priestory s kanceláriami
v Huncovciach,
okres Kežmarok.
Inf.: č. t. 0905 226 544.

PP-61
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Na tenisovom turnaji v Poprade dominoval Nemec Stebe

Cez víkend vyvrcholil na Mestských tenisových kurtoch v Poprade
15. ročník najväčšieho antukového
turnaja mužov na Slovensku ATP
Poprad-Tatry Challenger Tour 2017.
Vo štvorhre v sobotu zvíťazil poľsko-nemecký pár Mateusz Kowalczyk
- Andreas Mies. Dvojhru ovládol
Nemec Cedrik-Marcel Stebe, ktorý
si v dvoch setoch poradil so srbským
tenistom Laslom Djerem.
V súboji o deblový titul porazila
poľsko-nemecká dvojica Kowalczyk - Mies švajčiarsko-rakúsky pár
Margaroli - Weissborn 6:3, 7:6. „Chodievam na tento turnaj pravidelne,
či už to bolo v Košiciach, alebo teraz
v Poprade. Vždy je tu všetko perfektne
pripravené. Som rád, že sa nám s Andreasom podarilo vyhrať,“ povedal
poľský tenista M. Kowalczyk, ktorý to
v záverečnej reči skúsil po Slovensky.
„Obaja sa z víťazstva veľmi tešíme. Vy-

hrali sme aj preto, lebo sme sa tu celý
týždeň cítili veľmi dobre,“ dodal jeho
deblový kolega A. Mies.
Následná dvojhra mala jasný priebeh. C. M. Stebe si s L. Djerem pora-

dil v dvoch setoch 6:0, 6:3. „Bolo to
náročné finále, pretože na kurte fúkal
silný vietor. Vedel som, že to bude veľká bitka, ale som rád, že som to nakoniec zvládol,“ uviedol víťaz poprad-

ského turnaja. Hráč z tretej stovky
svetového rebríčka sa cítil v Poprade
dobre. „Páčilo sa mi tu. Hotel je hneď
pri kurtoch a nablízku aj hory. Ľudia
sú priateľskí a pre hráčov sa snažili
robiť maximum. Naozaj som si to tu
užíval,“ zdôraznil.
Organizátori vyslovili s priebehom turnaja spokojnosť. „Som veľmi
rád, že sme videli v Poprade kvalitný
tenis. Stebe si to zaslúžil vyhrať, súperov zdolával pomerne hladko. Je mi
ľúto, že sa nepresadili slovenskí hráči,“ povedal technický riaditeľ turnaja Branislav Stankovič, ktorý stále
sníva sen - dostať turnaj pod štíty
Vysokých Tatier. „Od začiatku vieme,
kam tento turnaj smeruje, ale my sa
zatiaľ snažíme poskytnúť organizátorom tie najlepšie podmienky. Vyzerá to tak, že o rok sa bude hrať opäť
v Poprade,“ uzavrel primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko.
(mav)

Peniaze z dražby Hantuchovej rakety
pomôžu pod Tatrami

Najväčší a obľúbený mužský antukový tenisový turnaj na Slovensku
Poprad-Tatry Challenger Tour 2017
sa skončil minulú sobotu na mestských kurtoch v Poprade finálovými zápasmi. Popradská rodáčka a
bývalá hráčka Top 5 rebríčka WTA
Daniela Hantuchová sa prišla osobne pozrieť na semifinále a finále turnaja. Podujatie okrem športového
ducha, nesie v sebe aj charitatívny
rozmer. V piatok večer sa v Tatran-

skej Lomnici dražila podpísaná raketa Daniely Hantuchovej za jej osobnej účasti. Výťažok pôjde už tretí rok
do nášho regiónu. Najväčšia čiastka
peňazí z aukcie tentoraz pomôže rodine horského nosiča, ktorý prišiel
o život pri zachraňovaní skialpinistu
pod Zbojníckou chatou. Ďalšia časť
pôjde na podporu mladých popradských tenisových talentov a občianskemu združeniu zameranému na
športové aktivity detí v Tatrách. (šif)

Krátko zo športu

SLOVENSKÉ volejbalové repre•zentantky
sa prebojovali do semifiná-

le Európskej ligy. Obhajkyne striebra
sa stretnú v dvojzápase s Fínskom.
Prvý duel je na programe v Aréne Poprad už dnes 28. júna o 18. hodine.
V STREDU 21. júna sa konalo posledné 18. kolo Bowling Tour. V skupine A sa víťazom kola stal Vladimír Pavlikovský, ktorý triumfoval aj v jarnom
bloku a stal sa aj celkovým víťazom
tour. V skupine B triumfoval v poslednom kole Ján Niedoba. Tu sa víťazom
jarného bloku stal Anton Paločko, ktorý sa stal aj celkovým víťazom.
PRE poslednú medailovú zbierku
v tejto sezóne vycestoval Karate klub
Shihan Poprad v tretí júnový víkend do
Nových Zámkov. Na Majstrovstvách Európskej Shito Ryu karate federácie vybojovali shihanisti desať medailí, z toho 2
zlaté, 6 strieborných a 2 bronzové.
MINULÝ týždeň v stredu vyvrcholil v Štrbe turnaj Majstrovstiev
Slovenska detských domovov vo fut-

•

Žiacku ligu mesta Poprad vo vybíjanej mladších žiačok minulý týždeň
v pondelok vyhrala ZŠ Komenského. Vo finále dievčatá na vlastnej palubovke porazili ZŠ Dostojevského, na treťom mieste skončila ZŠ Jarná (všetci na foto). ŽLMP vo volejbale st. žiakov ovládli v ten istý deň
chlapci zo ZŠ Dostojevského na svojej pôde pred ZŠ Jarná, na treťom
mieste skončila ZŠ vo Veľkej. V pondelok 26. júna školské súťaže v Poprade vyvrcholili finálovým dňom ŽLMP vo futbale a minifutbale vo Veľkej
na umelom ihrisku.		
FOTO - Peter Procházka
Redakciu novín

POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

•

•

bale o Pohár Karola Poláka 2017. Trofej pre víťaza a putovný pohár dvíhali
nad hlavu Trnavčania, ktorí porazili
v absolútnom finále Žilinčanov. Na
treťom mieste sa umiestnili Prešovčania, ktorí porazili Bratislavu.
V SOBOTU sa v Hozelci konal 3.
ročník hasičskej súťaže za účasti 20
družstiev mužov a žien. V požiarnom
útoku sa medzi mužmi najviac darilo
Spišskému Štiavniku, v kategórii žien
triumfovala Štrba. Medzi dorastencami zvíťazil Vernár, u dievčat bola najlepšia Sp. Sobota.
NOČNÁ súťaž hasičov pod názvom Nočné cvičenie v Kubašku sa
konala v sobotu 24. júna v Sp. Bystrom. Medzi mužmi zvíťazilo družstvo Sp. Bystré II., v ženskej kategórii
triumfoval Spišský Štvrtok.
V NEDEĽU 25. júna sa v Lučivnej konal 25. ročník hasičskej súťaže
o Podtatranské prúdničky. U chlapcov i dievčat si najlepšie počínali
družstvá zo Šuňavy.		
(ppv)

•

•
•
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Kultúrny kalendár na júl 2017
Tatranská galéria v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

VÝSTAVY
Do 9. júla
Igor Mosný - Reminiscencie, HsU 2017
výstava plastík zhotovených zaujímavou
technikou, doplnená o veľkoformátové
kresby.
Od 13. júla
Od genetiky po epigenetiku - OTCOVIA A SYNOVIA HOMMAGE à Jozef
Jankovič
výstava od genetiky po epigenetiku bude
obsahovať diela vybraných umelcov
z troch európskych krajín, aby ukázala
v čo najväčšej miere širokú škálu nápadov
a prostriedkov artikulácie - Jozef Jankovič
a Patrik Kovačovský (SR), Jan Berdyszak
a Marcin Berdyszak (Poľsko), Veso Sovilj
a Mladen Miljanovič (Bosna a Hercegovina), výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
13. júla o 17. hod. - vernisáž výstavy
STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app

Vajanského 72/4, Poprad

vynovená stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje tvorbu takmer 80-tich autorov.
ART KLUB
Celý júl
Longhitano Guido Andrea: Polícia na
Slovensku
- výstava fotografií predstavujúcich prácu polície.
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Celý júl
Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967
výstava fotografií z prvovýstupu čsl. expedície na Tirič West I., 7 487 m n. m.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok TG
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a stálej expozícii
Viac na www.tatragaleria.sk

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude
Podtatranské múzeum v Poprade v júni
zatvorené. Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote pondelok až piatok od
10. do 18. hod., v sobotu a v nedeľu od
13. do 18. hod.
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

Aj my sme LEGANDARIUM! - do múzea pozýva neandertálkyňa AGA.
LETNÁ ČITÁREŇ 2017
12. júl od 17. do 20. hod.
Botanické diela 16. - 19. storočia.
prednášajúca Mgr. Jana Kušniráková Podtatranské múzeum v Poprade.
26. júl od 17. do 20. hod.
Modrotlač vo fonde Podtatranského
múzea v Poprade. Prednášajúca Mgr.
Elena Bekešová - Podtatranské múzeum
v Poprade.

Projekt Micro Panoráma Poprad možnosť rozhodnúť, ktoré architekto-

Gánovce - nálezisko neandertálskeho
človeka na OÚ v Gánovciach.

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1

Od 3. júla do 31. júla
Erby miest a obcí Prešovského kraja
- putovná výstava Krajského múzea
v Prešove.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Celý júl

VY SI VYBERÁTE CESTU

nické dominanty mesta Poprad sa zrealizujú z LEGA.

„LEGOVANIE“ v múzeu - netradičná
výstava exponátov vytvorených z dánskej stavebnice LEGO, prezentuje svetové i domáce architektonické dominanty.

Celý júl
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.

SEAT LEON X-PERIENCE

www.muzeumpp.eu

TENTO DEŇ výstava Leny Hončárovej.
Otváracie hodiny Podtatranskej knižnice počas júla a augusta:
pobočky na Podtatranskej ul. č. 1, Sobotské nám. č. 24 a na sídlisku Juh vo
Výkriku - pondelok, utorok, štvrtok
a piatok od 9. do 17. hod., streda, sobota
a nedeľa zatvorené.
Pobočka na sídlisku Juh na Rastislavovej ul. - pondelok a štvrtok od 9. do 17.
hod., utorok, streda, piatok, sobota a nedeľa zatvorené.

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie 1729/4, Poprad - Spišská Sobota

1. júl od 15. hod. - ŠTRBA
17. ročník ŠTRBSKÉ FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI

GALÉRIA IGORA PANČUKA

Ul. 1. mája 234/6, Poprad

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-7

Stála expozícia
výstava malieb kytíc, anjelov, krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

Kultúrny program mesta
Štvrtok 29. jún o 20. hod./Námestie
sv. Egídia
HRÁME NAŠIM JUBILANTOM
Divadelná tragifraška.

8. - 9. júl - KEŽMAROK
KEĎ RAZ BUDEM VEĽKÝ
festival detských radostí vo folklóre.
GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36
Do 14. júla: Výstava 200 rokov posvätenia chrámu Evanjelickej a. v. cirkvi
vo Veľkej a 500 rokov reformácie.
Otvorené: pondelok-piatok od 9. do
12. a od 13. do 15. hod.

Piatok 30. jún o 16. hod./Nám. sv.
Egídia
FESTIVAL POPRADSKÝCH SKUPÍN
Tatranka and Dr. Feel Good and E.C.R.
Revival and City and Star band.
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